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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Θέμα: Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης «Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας» (κωδ. 

ΕΔΒΜ77) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση» με δυνητικό δικαιούχο το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
 

 
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει, 

3. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17-12-2014 που αφορά 
στην έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει, 

4. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν, 

5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) με την 
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως ισχύει,  

6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων.», 

7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.», 

8. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 

9. Την από 01-07-2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
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μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και 
εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,  

10. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,  

11. Τη με αρ. πρωτ. 17118/28-12-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης 
μαθητείας» (κωδ. ΕΔΒΜ77) για την υποβολή προτάσεων, όπως ισχύει 

12. Τη με αρ. πρωτ. 1109/26-2-2018 Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Πληροφοριακό 
σύστημα υποστήριξης μαθητείας» του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 

13. Την αναστολή της αξιολόγησης και ένταξης της υποβληθείσας πρότασης, κατ’ εφαρμογή των όρων 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σχετικής σύστασης της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου, λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας του φορέα 
(έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και έκδοση πιστοποιητικού ISO στις 03/04/2019 και 
άρση της σύστασης της ΕΔΕΛ 14/7/2019). 

14. την αύξηση του πλήθους των ενταγμένων πράξεων με δικαιούχο τον εν λόγω φορέα, κατά το 
διάστημα που έχει παρέλθει, με συνέπεια τον επιμερισμό των λειτουργικών εξόδων σε 
περισσότερες πράξεις και τη συνακόλουθη μείωση του απαιτούμενου ποσοστού για έμμεσες 
δαπάνες. 

15. το γεγονός ότι σε άλλες πράξεις που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, με δικαιούχο το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 
τόσο από τον Τομέα Απασχόλησης της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» όσο και από την ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», έχει επιλεγεί για 
τον υπολογισμό των κατ’ αποκοπή έμμεσων δαπανών η εφαρμογή του ορίου 15% επί των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 την ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 17118/28-12-2017 Πρόσκλησης με τίτλο 
«Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας» (κωδ. ΕΔΒΜ77) για την υποβολή 
προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, όπως ισχύει, καθώς κρίνεται σκόπιμη η 
μείωση του ποσοστού επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού βάσει του οποίου 
προσδιορίζονται οι λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες. 

 την έκδοση νέας Πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Ειδική Γραμματέας  

 

 

Νίκη Δανδόλου 

ΑΔΑ: 7ΝΓ5465ΧΙ8-ΤΘΜ


		2019-10-07T13:09:34+0300
	Athens




